
1	
	

 

 به نام خدا

 

فاطمه جعفرآبادي کوثر رودنشین ،  

 

 دبیرستان فرزانگان دو(دوره اول)

 

هاي منسجمو شبکه فیزیک مشترك پژوهش  

 

علمی ماده تاریک-وريئپروژه ت  

 

1398-99سال تحصیلی   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2	
	

 

 

 اهداف
پیرامون دارد...آشناکردن دیگران با این ماده که تاثیر زیادي بر زندگی روزمره ما و جهان   

 سوال اصلی
تاریک چیست؟ماده  

 سوال فرعی 
 بردند؟دانشمندان چگونه به وجود ماده تاریک پی .1
 تاریک چه تاثیراتی بر زندگی روزمره ما دارد؟ماده .2

 فرضیه اصلی
 اثبات وجود ماده تاریک و تاثیر آن برروي جهان

 فرضیه فرعی 
 کاربرد مطالعه و شناخت از ماده تاریک

 پژوهش پیشینه
ري گیها به دور کهکشان را اندازهدانشمندان در یکی از تحقیقات خود سرعت چرخش ستاره

ها در حاشبه کهکشان کمتر از آنها قبل از آن انتظارداشتند سرعت چرخش این ستاره کردند.
سرعت داخل خود کهکشان به دور مرکز باشد (یعنی با افزایش فاصله از مرکز کهکشان سرعت 

متوجه شدند سرعت چرخش آنها ثابت  ها کاهش پیدا کند). اما برخالف انتظارشانستارهچرخش 
هایی ارهسرعت ثابت باشد یعنی به ستاست یا به عبارت دیگر وابسته به فاصله از مرکز نیست و اگر

بینیم و از وجودش خبر نداریم، نیروي جاذبه که در بیرون قرار دارند از طرف جرمی که آن را نمی
هاي دیگر در ابري از ماده رسید این کهکشان و همه کهکشانشود که در واقع به نظر میارد میو

 تاریک قرار گرفته باشند.

 ابزار موردنیاز
 پایه لیوان: براي تهیه نوعی لنز

 کاغذ شطرنجی
 ماژیک نامرئی
 عکس کهکشان

 شرح پروژه:
نیز تاثیرگذار است ولی مواد در زندگی روزمره ما هر آنچه که در اطراف ما وجود دارد، 

عالوه بر اینکه در زندگی روزمره  دیگري نیز در این جهان وجود دارند که نقش بزرگتري دارند.
ها نیز تاثیرگذارند. یکی از این مواد شگفت انگیز ماده تاریک ما موثرند، بر روي جهان و کهکشان

صورتیکه ماده چیزي است که فضایی را ماده بنامیم. در ایم هر چیز مرئی را . ما عادت کردهاست
شوند که نور شیء دیگري را به این دلیل دیده میمواد مرئی  کند و داراي جرم است.اشغال می
 دهد یعنی این ماده نوريکنند ولی ماده تاریک به امواج الکترومغناطیس واکنش نمیبازتاب می

و در اینصورت ممکن است سوالی براي  کندکند و نوري را بازتاب یا جذب نمیاز خود ساتع نمی
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پس چگونه دانشمندان به وجود آن مخاطب ایجاد شود که وقتی ماده تاریک قابل دیدن نیست، 
در یکی از کند ماده تاریک وجود دارد. دانشمندان شواهدي وجود دارد که اثبات می اند.پی برده

آنها قبل از آن  گیري کردند.هها به دور کهکشان را اندازتحقیقات خود سرعت چرخش ستاره
ها در حاشبه کهکشان کمتر از سرعت داخل خود انتظارداشتند سرعت چرخش این ستاره

ا هکهکشان به دور مرکز باشد (یعنی با افزایش فاصله از مرکز کهکشان سرعت چرخش ستاره
ارت ا به عبکاهش پیدا کند). اما برخالف انتظارشان متوجه شدند سرعت چرخش آنها ثابت است ی

ر بیرون هایی که ددیگر وابسته به فاصله از مرکز نیست و اگرسرعت ثابت باشد یعنی به ستاره
 شودبینیم و از وجودش خبر نداریم، نیروي جاذبه وارد میقرار دارند از طرف جرمی که آن را نمی

ماده تاریک قرار هاي دیگر در ابري از رسید این کهکشان و همه کهکشانکه در واقع به نظر می
وجود دارد این است که کند ماده تاریک یکی دیگر از شواهدي که اثبات می گرفته باشند.

ها در حال چرخش اند و این کهکشاناي در کنار هم جمع شدهها به صورت خوشهکهکشان
توان جرم خوشه را محاسبه کرد ولی ها، میهستند و از روي به دست آوردن سرعت کهکشان

هایی که درون جرم خوشه دیده بیشتر از مجموعه کهکشاناز محاسبه مشاهده شد که خیلی بعد 
همچنین مقدار زیادي گاز نیز در این خوشه  شود باید در یک خوشه جرم وجود داشته باشد.می
شود، ماده ولی وجود این گاز براي توجیه این جرم بزرگ کافی نیست که ثابت می دارد. دوجو

 توان ماده تاریک را بهتر درك کرد. ل مشاهده در این خوشه وجود دارد. میتاریک غیرقاب
رسد و ما براي تعیین محل کهکشان، فرض کنید شعاع نوري از یک کهکشان به چشم ما می

دهیم. ولی نباید ماده تاریک را فراموش کنیم. طبق نظریه عام انیشتن هر شعاع نور را ادامه می
اي وجود داشته باشد، نه تنها مسیر حرکت ذراتی که میدان جاذبه ،جا به خاطر وجود یک جرم

م کند. پس این شعاع نور، مستقیکنند بلکه، مسیر حرکت نور را نیز خمیده میاز میدان عبور می
حال اگر یک فضاي سه بعدي را تصور کنیم، کهکشان  شود.رسد بلکه، خمیده میبه چشم ما نمی

ك سازي کرده و بهتر درشود. براي انکه این پدیده را شبیهبر اثر خمیدگی، به شکل دو هالل می
براي شروع آزمایش یک نقطه برروي کاغذ شطرنجی رسم کرده  کنیم، نیاز به یک آزمایش داریم.

ه شود کدهیم. سپس مشاهده مییم و کمی حرکت میدارو پایه لیوان را در مقابل نقطه نگه می
 کند.شکل نقطه به دو هالل تغییر می

 


